
Pax
Pax Passad 31

Fugtstyring

Bevægelsessensor med efterløbstid

Med vindstop

Art. Nr 1860-1

DB nummer 1798461

VVS nummer 353412131

Pax Passad 31. Fugtstyring,

bevægelsessensor, med vindstop, monteres i

kanal som ikke har naturligt aftræk (ydervæg).

Funktioner

Fugtsensor, Lyssensor, Timer, Tændkabel

Teknisk data

Placering Vandret, Lodret

Maks. Tryk (Pa) 25

[ProductFreeToAirM3H] 95

Lydtrykniveau 3m - dB (A) 27,9

Strømforbrug (W) 4

Spænding (V) 230V AC

Tilslutning [1Phase]

Isoleringsklasse II

Type motor AC

Kapslingsklasse IP 44

[ProductDuct] 100

[ProductUnpackageWidth] 172

[ProductUnpackageHeight] 210

[ProductUnpackageDepth] 142

Materiale Plast

[ProductPlasticMaterialDetail] [PP]

[ProductEnvironmentalCertificate] SundaHus, WEEE,

REACH

[ProductEtimCode] EC001141

Måttskiss
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Beskrivelse

Pax Passad 31 med vindstop monteres i kanal som ikke

har naturligt aftræk (ydervæg). Anvendes først og fremmest

som punktforstærkning til ventilation i boliger, der har et

andet eksisterende system til grundventilation, f.eks.

mekanisk grundventilation (dog via egen kanal). 

Ventilatoren starter via justerbar bevægelsessensor eller

når fugtniveauet overstiger den indstillede værdi.

Monteres i egen separat kanal uden naturligt aftræk

(ydervæg).

Hvis ventilatoren monteres i en kanal som har naturligt

aftræk (loft), skal vindstoppet fjernes og udskiftes med

tilbehøret Passad Noskona.

OBS! Et vindstop er direkte skadeligt, hvis ventilatoren

monteres i en ventilationskanal med naturligt aftræk (loft).

Pax Passad® - Skandinaviens mest solgte

badeværelsesventilator

Erfaring og smart teknik.

Vi har udviklet Pax Passad-serien for at gøre det nemt for

dig at finde en model, som sikrer ventilationen i din bolig.

Bekymringsfri anvendelse

En Pax Passad ventilator er først og fremmest beregnet til at

forstærke luftgennemstrømningen i boliger med naturligt

aftræk.

De er meget enkle både at montere og anvende. God plads

i rammedelen gør installatørens job nemmere og rengøring

udføres med et enkelt håndgreb, helt uden behov for

værktøj.

Ventilatorernes smarte styrefunktioner giver dig en

bekymringsfri ventilation og hjælper automatisk din bolig

med at "ånde", når det er allermest nødvendigt.

Resultatet bliver et indeklima som gør, at både du og

boligen har det godt.

Modeller

Karakteristiske egenskaber for alle ventilatorer i Pax

Passad-serien er, at de ekstremt støjsvage, højeffektive,

fremstillet af miljøvenlige materialer og har et lavt

energiforbrug. Naturligvis er ventilatorerne godkendt til

montering i vådrum (IP44).

Tryg - Sikker - Miljøvenlig

Pax Passad-serien fremstilles i udvalgte materialer med

meget lav miljøpåvirking. Naturligvis er ventilatorerne

fremstillet af genanvendelige materialer. Pax Passad er

bl.a. anbefalet som "miljøprodukt" af den svenske

organisation Sunda Hus.

Af hensyn til din tryghed gennemgår hver enkelt Pax

ventilator meget omhyggelige kvalitets- og sikkerhedstest.

For at understrege kvalitetstankegangen giver vi 5 års

garanti på Pax Passad.

1. dB(A) 3 m værdi 27,9

2. Effektiv, 95 m³/h fritblæsende

3. Nem at installere og anvende

4. Energieffektiv, max. 4 watt.

5. Miljøvenlig, 100% genanvendelig

6. Sikker - hver enkelt ventilator kvalitets- og

sikkerhedstestes.

7. Udviklet og fremstillet i Sverige

8. 5 års garanti
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